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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA REHUA KOSKEVAT
EU:N SÄÄNNÖT

Yhdistynyt kuningaskunta on 1. helmikuuta 2020 alkaen eronnut Euroopan unionista, ja
siitä on tullut ns. kolmas maa1. Erosopimuksessa2 määrätään siirtymäkaudesta, joka
päättyy 31. joulukuuta 20203. Siihen saakka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovelletaan Euroopan unionin oikeutta sen kaikilta
osin4.
Siirtymäkauden aikana EU ja Yhdistynyt kuningaskunta neuvottelevat uutta
kumppanuutta koskevasta sopimuksesta, jossa määrätään erityisesti vapaakauppaalueesta. Ei kuitenkaan ole varmaa, tehdäänkö tällainen sopimus ja tuleeko se voimaan
siirtymäkauden päättyessä. Tällaiseen sopimukseen perustuva suhde olisi joka
tapauksessa markkinoillepääsyä koskevien edellytysten osalta hyvin erilainen kuin
tilanne, jossa Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu sisämarkkinoihin5, EU:n tulliliittoon
sekä arvonlisävero- ja valmisteveroalueeseen.
Sen vuoksi kaikkia asianomaisia ja erityisesti talouden toimijoita muistutetaan
oikeudellisesta tilanteesta, jota sovelletaan siirtymäkauden päätyttyä (katso jäljempänä
osa A). Tässä tiedonannossa selitetään myös eräitä eroa koskevia erosopimuksen
1

Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

2

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan
unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’erosopimus’ (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).

3

Siirtymäkautta voidaan ennen 1. päivää heinäkuuta 2020 pidentää kerran enintään yhdellä tai kahdella
vuodella (erosopimuksen 132 artiklan 1 kohta). Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on toistaiseksi
sulkenut pois tällaisen pidentämisen.

4

Lukuun ottamatta eräitä erosopimuksen 127 artiklassa määrättyjä poikkeuksia, joista millään ei ole
merkitystä tämän tiedonannon kannalta.

5

Vapaakauppasopimuksessa ei määrätä etenkään sellaisista (tavaroiden ja palvelujen alalla
sovellettavista)
sisämarkkinoiden
periaatteista
kuin
vastavuoroinen
tunnustaminen,
’alkuperämaaperiaate’ ja yhdenmukaistaminen. Vapaakauppasopimuksella ei myöskään poisteta
tullimuodollisuuksia ja -tarkastuksia, jotka koskevat esimerkiksi tavaroiden alkuperää ja niihin
sisältyviä tuotantopanoksia, eikä tuontiin ja vientiin sovellettavia kieltoja ja rajoituksia.

määräyksiä (katso jäljempänä osa B), sekä Pohjois-Irlannissa siirtymäkauden päätyttyä
sovellettavia sääntöjä (katso jäljempänä osa C).

Neuvoja sidosryhmille
Tässä tiedonannossa mainittujen seurausten huomioon ottamiseksi rehualan toimijoita
neuvotaan
− varmistamaan sijoittautuminen EU:hun ja ottamaan tämä huomioon rehua koskevissa
merkinnöissä; ja
− mukauttamaan jakelukanavia tuontivaatimusten huomioon ottamiseksi.
A. OIKEUDELLINEN TILANNE SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Siirtymäkauden päätyttyä rehua koskevia EU:n sääntöjä ei enää sovelleta
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan6. Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset EU:n
rehulainsäädännön eri osa-alueilla:
1.

TUONTI EUROOPAN UNIONIIN
Rehun tuonnissa EU:hun sovelletaan asetuksen (EY) N:o 183/20057 24
artiklan nojalla komission direktiivin 98/51/EY8 6 artiklassa tarkoitettuja
edellytyksiä, joissa säädetään seuraavaa: 9


Kolmansien maiden laitoksilla on oltava Euroopan unioniin sijoittautunut
edustaja.



Edustajan on varmistettava, että laitokset noudattavat rehuhygieniaa
koskevia vaatimuksia, jotka vastaavat vähintään EU:ssa vahvistettuja
vaatimuksia.



Edustajan on pidettävä rekisteriä tuotteista, jotka sen edustamat laitokset
ovat saattaneet EU:n markkinoille.

Siirtymäkauden päätyttyä näitä sääntöjä
kuningaskunnasta EU:hun tuotavaan rehuun.

sovelletaan

Yhdistyneestä

6

EU:n rehulainsäädännön soveltamisesta Pohjois-Irlantiin ks. tämän tiedonannon osa C.

7

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005,
rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1).

8

Komission direktiivi 98/51/EY, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1998, toimenpiteiden vahvistamisesta
tiettyjen rehualan tuotantolaitosten ja välittäjien hyväksymis- ja rekisteröintimenettelyssä
sovellettavista vaatimuksista ja yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 95/69/EY
panemiseksi täytäntöön (EUVL L 208, 24.7.1998, s. 43).

9

Asetuksen (EY) N:o 183/2005 23 artiklassa tarkoitettua luetteloa kolmansista maista, joista rehun
tuonti EU:hun on sallittu, ei ole vielä laadittu.

2

2.

MERKINNÄT
Asetuksen (EY) N:o 767/200910 15 artiklan b alakohdan nojalla rehussa on
oltava merkinnät, joista käy ilmi merkinnöistä vastaavan rehualan toimijan
nimi tai toiminimi ja osoite. Tämän luonnollisen tai oikeushenkilön täytyy
olla sijoittautunut EU:hun.11
Asetuksen (EY) N:o 1831/200312 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla
rehun lisäaineissa ja esiseoksissa on oltava merkinnät, joista käy ilmi
merkinnöistä vastaavan rehualan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite. Tämän
luonnollisen tai oikeushenkilön täytyy olla sijoittautunut EU:hun.13
Siirtymäkauden päättymisen jälkeen pakkausmerkinnöissä ei saa enää viitata
sellaiseen merkinnöistä vastaavaan henkilöön, joka on sijoittautunut
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

3.

HYVÄKSYNNÄN

HALTIJAAN SIDOKSISSA OLEVIEN REHUN LISÄAINEIDEN

HYVÄKSYMINEN

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 3 artiklan 3 kohdan mukaan tietyt lisäaineet14
saa ensimmäistä kertaa saattaa markkinoille ainoastaan hyväksynnän haltija,
hänen oikeudenomistajansa tai hänen kirjallisella valtuutuksellaan toimiva
henkilö. Hyväksynnän haltijan nimi ilmoitetaan kyseisten lisäaineiden
hyväksynnän myöntämistä koskevassa asetuksessa15.
3.1.

Vireillä olevat hyväksyntää koskevat hakemukset

Hyväksynnän hakijan tai hänen edustajansa on asetuksen (EY) N:o
1831/2003 4 artiklan 3 kohdan nojalla oltava sijoittautunut EU:hun.
Mikäli hyväksynnän hakija tai hänen edustajansa on tällä hetkellä
sijoittautunut Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, hakijan on siirtymäkauden
päätyttyä sijoittauduttava EU:hun tai nimettävä itselleen EU:hun sijoittautunut
edustaja. Asianomaiset uudet yhteystiedot on toimitettava Euroopan
komissiolle.

10

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009,
rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1).

11

Tämä on välttämätöntä, jotta jäsenvaltiot voivat tarpeen vaatiessa määrätä asetuksen (EY) N:o
767/2009 rikkomisen vuoksi seuraamuksia lainkäyttöalueellaan asetuksen 31 artiklan nojalla.

12

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003,
eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29).

13

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 16 artiklan 1 kohta.

14

Hyväksynnän haltijaan sidoksissa olevia lisäaineita ovat muuntogeenisistä organismeista koostuvat,
niitä sisältävät tai niistä tuotetut lisäaineet sekä lisäaineet, jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin:
eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet, kokkidiostaatit ja histomonostaatit.

15

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 9 artiklan 6 kohta.

3

Sama pätee hakemuksiin, jotka koskevat hyväksynnän muuttamista asetuksen
(EY) N:o 1831/2003 13 artiklan mukaisesti tai hyväksynnän uusimista saman
asetuksen 14 artiklan mukaisesti.
3.2.

Hyväksytyt rehun lisäaineet

Hyväksynnän haltijan, jonka nimi mainitaan hyväksynnän myöntämistä
koskevassa asetuksessa asetuksen (EY) N:o 1831/2003 9 artiklan 6 kohdan
nojalla, tai hänen edustajansa on oltava sijoittautunut EU:hun.
Näin ollen, mikäli hyväksynnän haltija tai hänen edustajansa on tällä hetkellä
sijoittautunut Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, hänen on siirtymäkauden
päätyttyä sijoittauduttava EU:hun tai nimettävä itselleen EU:hun sijoittautunut
edustaja.
Komissio on tätä varten muuttanut voimassa
hyväksymällä seuraavat täytäntöönpanotoimenpiteet:

4.



Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/13816



Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/14617



Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/22118.

olevia

hyväksyntöjä

YLEISTEN REHUN LISÄAINEIDEN HYVÄKSYMINEN
Niiden rehun lisäaineiden tapauksessa, jotka eivät ole sidoksissa tiettyyn
hyväksynnän haltijaan (eli muiden kuin 3 kohdassa tarkoitettujen rehun
lisäaineiden osalta), jäljempänä ’yleiset rehun lisäaineet’19, sovelletaan
seuraavia vaatimuksia:


Hyväksynnän hakijan tai hänen edustajansa on asetuksen (EY) N:o
1831/2003 4 artiklan 3 kohdan nojalla oltava sijoittautunut EU:hun. Jos
hyväksyntää ei ole vielä myönnetty, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

16

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/138, annettu 29 päivänä tammikuuta 2019, asetusten (EY)
N:o 1356/2004, (EY) N:o 1464/2004, (EY) N:o 786/2007, (EY) N:o 971/2008, (EU) N:o 1118/2010 ja
(EU) N:o 169/2011 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 888/2011 ja (EU) N:o 667/2013
muuttamisesta rehun lisäaineiden hyväksynnän haltijan nimen osalta (EUVL L 26, 30.1.2019, s. 1).

17

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/146, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019,
Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 -valmisteen hyväksymisestä lypsylehmien rehun lisäaineena
annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/502 muuttamisesta (EUVL L 27, 31.1.2019, s. 12).

18

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/221, annettu 6 päivänä helmikuuta 2019, asetusten (EY)
N:o 785/2007, (EY) N:o 379/2009, (EY) N:o 1087/2009, (EU) N:o 9/2010, (EU) N:o 337/2011 ja
täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 389/2011, (EU) N:o 528/2011, (EU) N:o 840/2012, (EU) N:o
1021/2012, (EU) 2016/899, (EU) 2016/997, (EU) 2017/440 ja (EU) 2017/896 muuttamisesta tiettyjen
rehun lisäaineiden hyväksynnän haltijan nimen ja hyväksynnän haltijan edustajan osalta (EUVL L 35,
7.2.2019, s. 28).

19

Teknologiset lisäaineet, sensoriset lisäaineet ja ravitsemukselliset lisäaineet. Ks. asetuksen (EY) N:o
1831/2003 liite I.

4

sijoittautuneen hakijan on sijoittauduttava EU:hun tai nimettävä itselleen
EU:hun sijoittautunut edustaja ja ilmoitettava yhteystiedot Euroopan
komissiolle.

5.



Sama pätee hakemuksiin, jotka koskevat hyväksynnän uusimista asetuksen
(EY) N:o 1831/2003 14 artiklan mukaisesti.



Jos yleinen rehun lisäaine on jo hyväksytty, (aiemman) hakijan ei tarvitse
olla sijoittautunut EU:hun eikä nimetä EU:hun sijoittautunutta edustajaa.
ERITYISRAVINNOKSI TARKOITETUN REHUN KÄYTTÖTARKOITUSLUETTELO
Erityisravinnoksi tarkoitettuja rehuja koskevista hakemuksista säädetään
asetuksen (EY) N:o 767/2009 9 ja 10 artiklassa. Asetuksen (EY) N:o 767/2009
10 artiklan 2 kohdan mukaan käyttötarkoitusluettelon päivittämistä hakevan on
oltava sijoittautunut EU:hun.
Jos hyväksyntää ei ole vielä myönnetty, hakijan on oltava sijoittautunut
EU:hun siirtymäkauden päättyessä.
Jos erityisravinnoksi tarkoitettu rehu on jo hyväksytty, (aiemman) hakijan ei
tarvitse olla sijoittautunut EU:hun.

B. KESKEISET EROSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET20
1.

MUU KUIN ELÄINPERÄINEN REHU
Erosopimuksen 41 artiklan 1 kohdassa määrätään, että kaikki olemassa olevat
ja yksilöllisesti tunnistettavissa olevat tavarat (sellaisina kuin niistä määrätään
mainitussa kohdassa), jotka siirtymäkauden päättyessä oli saatettu laillisesti
markkinoille unionissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voidaan edelleen
asettaa saataville unionin tai Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla, ja
niitä voidaan siirtää näiden kaksien markkinoiden välillä, kunnes ne päätyvät
loppukäyttäjälle.
Talouden toimijan, joka vetoaa kyseiseen määräykseen, on esitettävä
asiakirjoihin perustuva näyttö siitä, että tavara saatettiin markkinoille unionissa
tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen siirtymäkauden päättymistä.21
Kyseisen määräyksen soveltamista varten ’markkinoille saattamisella’
tarkoitetaan tavaran ensimmäistä kertaa tapahtuvaa toimittamista markkinoille

20

Jos yksittäistä rehua on ennen siirtymäkauden päättymistä hallussapidetty EU:ssa myyntiä varten,
myös myytäväksi tarjoamista tai mitä tahansa vaihdannan muotoa varten, maksutta tai maksua vastaan,
kyseisen elintarvikkeen ”varastoja” voidaan edelleen myydä, jakaa tai siirtää EU:ssa siirtymäkauden
päättymisen jälkeen (ks. määritelmä asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 8 kohdassa: ’markkinoille
saattamisella’ tarkoitetaan elintarvikkeen tai rehun hallussapitämistä sen myyntiä varten, myös
myytäväksi tarjoamista tai muuta joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan tapahtuvaa siirtoa sekä itse
myyntiä, jakelua ja muita siirtomuotoja.

21

Erosopimuksen 42 artikla.
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EU:ssa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa liiketoiminnan yhteydessä jakelua,
kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta.22 ’Tavaran
toimittamisella jakelua, kulutusta tai käyttöä varten’ tarkoitetaan ”sitä, että
kahden tai useamman oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön välillä tehdään
olemassa olevasta ja yksilöllisesti tunnistettavissa olevasta tavarasta sen
valmistusvaiheen jälkeen kirjallinen tai suullinen sopimus, joka koskee tavaran
omistusoikeuden tai minkä tahansa muun tavaraan kohdistuvan
varallisuusoikeuden tai hallintaoikeuden siirtämistä, tai sitä, että tällaisesta
tavarasta tehdään yhdelle tai useammalle oikeushenkilölle tai luonnolliselle
henkilölle tarjous, joka koskee mainitun kaltaisen sopimuksen tekemistä.”23
Esimerkki: Rehu, jonka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut
tuottaja on myynyt Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneelle
tukkukauppiaalle ennen siirtymäkauden päättymistä ja jonka merkinnöistä ilmi
käyvä merkinnöistä vastaava rehualan toimija on sijoittautunut Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan, voidaan edelleen tuoda EU:hun ilman, että rehutuotteen
merkintöjä tarvitsee muuttaa.
Tämä ei kuitenkaan rajoita tuontiin siirtymäkauden päättymisen jälkeen
mahdollisesti sovellettavia terveys- ja kasvinsuojelualan valvontatoimia.
2.

ELÄINPERÄINEN REHU
Tämän tiedonannon kohdan B.1 sääntöjä ei sovelleta eläinperäiseen rehuun24.
Kyseisten tuotteiden on oltava siirtymäkauden päättymisen jälkeen tämän
tiedonannon osassa A esitettyjen rehua koskevien EU:n sääntöjen mukaisia,
vaikka tuote olisi saatettu Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille ennen
siirtymäkauden päättymistä.

C. POHJOIS-IRLANNISSA

SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTYTTYÄ REHUUN SOVELLETTAVAT

SÄÄNNÖT

Siirtymäkauden päättymisen jälkeen sovelletaan Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevaa
pöytäkirjaa25. Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan soveltaminen edellyttää
Pohjois-Irlannin
edustajakokouksen
määräajoin
ilmaisemaa
suostumusta.
Ensimmäinen voimassaolojakso päättyy neljän vuoden kuluttua siirtymäkauden
päättymisestä.26
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan nojalla eräitä unionin oikeuden
säännöksiä sovelletaan myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä
22

Erosopimuksen 40 artiklan a ja b alakohta.

23

Erosopimuksen 40 artiklan c alakohta.

24

Erosopimuksen 41 artiklan 3 kohdan b alakohta.

25

Erosopimuksen 185 artikla.

26

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 18 artikla.
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kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta. EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat
lisäksi sopineet Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa, että siltä osin kuin
unionin oikeuden säännöksiä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta, Pohjois-Irlantia kohdellaan
kuin se olisi jäsenvaltio.27
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa määrätään, että EU:n
rehulainsäädäntöä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta.28
Tämä tarkoittaa, että tämän tiedonannon osassa A ja B olevien Euroopan unionia
koskevien viittausten on katsottava viittaavan myös Pohjois-Irlantiin, kun taas
viittauksia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on pidettävä viittauksina yksinomaan
Isoon-Britanniaan.
Tämä merkitsee muun muassa seuraavaa:


Pohjois-Irlannissa markkinoille saatettavan rehun on oltava EU:n
rehulainsäädännön mukaista hyväksyntää koskevien vaatimusten, merkintöjen
jne. osalta.



Pohjois-Irlannista EU:hun kuljetettu rehu ei ole tuontirehua (ks. edellä kohta A.1).



Isosta-Britanniasta Pohjois-Irlantiin kuljetettu rehu on tuontirehua (ks. edellä
kohta A.1).



Hyväksynnän haltija/hakija voi olla sijoittautunut Pohjois-Irlantiin (ks. edellä
kohdat A.3 ja A.4).

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa kuitenkin evätään Yhdistyneeltä
kuningaskunnalta Pohjois-Irlannin osalta mahdollisuus


osallistua unionin päätöksentekoon ja päätösten valmisteluun;29



aloittaa vastustamis-, suoja- tai välimiesmenettelyjä siltä osin kuin ne koskevat
EU:n jäsenvaltioiden antamia tai toteuttamia teknisiä määräyksiä, standardeja,
arviointeja, rekisteröintejä, todistuksia, hyväksyntöjä ja lupia;30



toimia johtavana viranomaisena riskinarvioinneissa tai tutkimus-, hyväksyntä- tai
lupamenettelyissä.31

27

Erosopimuksen 7 artiklan 1 kohta yhdessä Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 1
kohdan kanssa.

28

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohta ja pöytäkirjan liitteessä 2 oleva 34
jakso.

29

Silloin kun tiedonvaihtoa ja keskinäistä kuulemista tarvitaan, se tapahtuu Irlantia/Pohjois-Irlantia
koskevan pöytäkirjan 15 artiklan nojalla perustetussa neuvoa-antavassa yhteisessä työryhmässä.

30

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan viides alakohta.

31

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 6 kohta.
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Tämä merkitsee muun muassa seuraavaa:


Yhdistynyt kuningaskunta ei Pohjois-Irlannin osalta voi aloittaa menettelyä
erityisravinnoksi tarkoitettuja rehuja koskevan luettelon päivittämiseksi.

Rehuasioita
koskevilla
komission
verkkosivuilla
(https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en) on yleistä tietoa rehuista sekä eläinten
ruokintaan liittyvä ”Kysymyksiä ja vastauksia” -osio. Verkkosivuja päivitetään tarpeen
mukaan.
Euroopan komissio
Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto
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